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Tema: Peticija Nr. 1172/2010 dėl aplinkos būklės blogėjimo okupuotoje Kipro 
zonoje esančioje tinklo „Natura 2000“ teritorijoje Rizokarpaso, kurią pateikė 
Kipro pilietė A. Y. organizacijos Izoliuotose vietovėse gyvenančių asmenų 
žmogaus teisių apsaugos iniciatyvinės grupės vardu, su 514 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad okupuotoje Kipro zonoje esančio Karpas pusiasalio dalis, 
kurioje vis dar gyvena apie 300 Kipro graikų, įtraukta į saugomų tinklo „Natura 2000“ 
teritorijų sąrašą. Šioje teritorijoje taip pat gausu senovės paminklų ir griuvėsių, įskaitant 
romėnų uostą ir garsiąją šv. Filono bizantinę baziliką. Peticijos pateikėja pabrėžia, kad 
dabartiniai ir planuojami statybų projektai, įskaitant privataus universiteto statybą, turės 
katastrofiškų padarinių šiai saugomai teritorijai ir kad jais šiurkščiai pažeidžiama Tarybos 
direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir Tarybos 
direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos. Peticijos pateikėja taip pat nurodo 
problemas, su kuriomis susiduria žmonės, turintys žemės saugomoje teritorijoje, ir ypač tie, 
kurie buvo priversti persikelti dėl 1974 m. Turkijos įsiveržimo į Kiprą. Ji mano, kad šie 
žmonės turėtų turėti teisę savo gimtąja kalba reguliariai gauti naujausią informaciją apie 
dabartines ir planuojamas statybas. Todėl peticijos pateikėja ragina Europos Parlamentą 
užtikrinti, kad okupuotos Kipro dalies valdžios institucijos laikytųsi šios srities ES teisės aktų 
turinio ir esmės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. sausio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. kovo 16 d.
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„Europos Komisija norėtų priminti, kad 2004 m. visa ši sala įstojo į ES, bet acquis 
communautaire galiojimas sustabdytas tose teritorijose, kurių faktiškai nevaldo Kipro 
Respublika.

Minimos teritorijos šiuo metu nėra tinklo „Natura 2000“ objektai, bet, visapusiškai išsprendus 
Kipro problemą ir suvienijus padalytą salą, jos gali būti įtrauktos į tinklo „Natura 2000“ 
sąrašą. Kadangi acquis negalioja teritorijose, kurių faktiškai nevaldo Kipro Respublika, 
Komisija neturi jokių teisinių priemonių, kuriomis galėtų priversti toje salos dalyje laikytis 
atitinkamų ES aplinkos teisės aktų. Tačiau vykdydama pagalbos Kipro turkų bendruomenei 
programą pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 389/20061, Komisija teikia techninę paramą 
ruošiantis įgyvendinti acquis communautaire, inter alia, aplinkos srityje, ir padeda Kipro 
turkų bendruomenei rengti valdymo planus septynioms teritorijoms šiaurinėje Kipro dalyje, 
kurias būtų galima įtraukti į tinklo „Natura 2000“ teritorijų sąrašą. 

2010 m. Europos Komisija su Kipro turkų bendruomene kėlė klausimą dėl planuojamo 
universiteto miestelio statybų Karpas pusiasalyje, kai apie šį planą buvo pirmą kartą 
paskelbta. Įsikišus Komisijai, universiteto miesteliui skirta teritorija perkelta iš specialios 
saugomos aplinkos teritorijos į vietą už šios teritorijos ribų, bet greta jos. Kipro turkų 
bendruomenė taip pat minėjo, kad turėjo būti atliktas aplinkos vertinimas, bet Komisija neturi 
naujesnės informacijos šiuo klausimu.

Vadovaujantis naujausia Komisijos turima informacija, buvo pradėti kelio į būsimą 
universiteto miestelį (kuris dar bus statomas) tiesimo darbai. Be to, vyksta tam tikras 
teritorijos valymas būsimai statybų aikštelei. 

Komisija taip pat norėtų paminėti, kad 2010 m. gruodžio mėn. dėl to paties klausimo ji 
pateikė atsakymą Europos Parlamento narei Marinai Yannakoudakis (klausimas 
Nr. E-8553/2010).“

                                               
1 2006 m. vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 389/2006, nustatantis finansinės paramos priemonę Kipro 
turkų bendruomenės ekonominei plėtrai skatinti.


